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� СОТ та політика добросусідства 
 
Кабінет Міністрів України схвалив проект Угоди про фінансування проекту "Twinning і 
технічна допомога в реалізації Європейської політики сусідства". Відповідне 
розпорядження Уряду N 1535-р підписане 16 грудня. Відповідно до документу, Кабмін 
уповноважив Міністра економіки Б. Данилишина підписати зазначену Угоду. 
Проект "Twinning" за ініціативи Європейської Комісії був розпочатий у 1998 році в 
контексті підготовки до розширення Європейського Союзу. Проект покликаний допомогти 
країнам-кандидатам у посиленні їх адміністративної й законодавчої спроможності як 
майбутніх держав-членів ЄС. 
 

ЛIГАБiзнесIнформ, 21.12.2009  
17 грудня 2009 року в Міністерстві аграрної політики України відбулось чергове засідання 
робочої підгрупи за напрямком «Сільськогосподарський сектор» (Ради донорів). Засідання 
відбулося під головуванням директора Департаменту зовнішньоекономічного 
співробітництва С.П.Іващука та за участю відповідального донора з координації 
міжнародної технічної допомоги в секторі сільського господарства Європейської комісії, 
представників міжнародних донорських організацій та інших зацікавлених осіб. 
Основними питаннями порядку денного були: інформація щодо діяльності голландського 
проекту «Селекція свиней чистих ліній в Україні; інформація щодо підготовки проекту 
Концепції Загальнодержавної програми сталого розвитку сільських територій України на 
період до 2020 року; обговорення подальших напрямків співробітництва в рамках 
пропозицій, що були схвалені донорами. 
На засіданні також відбулося обговорення пропозицій структурних підрозділів 
міністерства щодо започаткування нових проектів технічної допомоги в галузі АПК. 
Наступне засідання планується провести в першому кварталі 2010 року.  
 

МінАП, 22.12.2009 
 

� Безпека харчових продуктів 
 

16 грудня 2009 р. відбулася прес-конференція Голови Державного комітету ветеринарної 
медицини України П.І.Вербицького “Підсумки роботи служби ветеринарної медицини 
України в 2009 р. та завдання по забезпеченню продовольчої безпеки держави”. На 
початку зустрічі із представниками ЗМІ П.І. Вербицький навів таку статистику:  
• держветінспекцією впродовж 2009 року проведено 3604 перевірок суб’єктів 
господарювання, що здійснюють діяльність на ринку сільськогосподарської продукції  
• 2009 року в країні не допущено виникнення захворювань на сибірку, бруцельоз, 



високопатогенний грип птиці, хворобу Ньюкасла, африканську чуму свиней, блутанг, 
губчастоподібну енцефалопатію.  
• за результатами розширеного ветеринарно-санітарного контролю зареєстровано 47 
випадків невідповідності імпортованої продукції встановленим національним вимогам  
• в Україні діє 1539 ринків на яких постійно функціонує 1262 державні лабораторії 
ветеринарно-санітарної експертизи.   
Голова Держкомветмедицини наголосив, що на сьогоднішній день в Україні підтримується 
стабільна, благополучна епізоотична ситуація. Державною службою ветеринарної 
медицини України робиться все можливе для здійснення контролю за особливо 
небезпечними заразними хворобами тварин, у першу чергу, спільними для тварин і людей.  
 

www.agroua.net, 17.12.2009 
Верховна Рада України ухвалила два закони, які стосуються безпеки харчових продуктів:  
• Закон "Про внесення змін до закону України "Про безпечність та якість харчових 

продуктів" (щодо інформування громадян про наявність у харчових продуктах 
генетично модифікованих організмів (ГМО))".  

Цим законопроектом вносяться зміни до ст. 2 та ст. 38 закону України "Про безпечність та 
якість харчових продуктів": до ст. 2 - в частині вилучення згадки про ГМО, до ст. 38 - в 
частині доповнення списку вимог до етикетування харчових продуктів, невиконання яких 
тягне за собою заборону обігу харчового продукту на території України (у переліку 
інформації, яка має міститися на етикетці, додано пункт 10 щодо маркування на предмет 
наявності чи відсутності у харчових продуктах ГМО). 
• Закон "Про внесення змін до законів України щодо надання інформації про вміст у 

продукції генетично-модифікованих компонентів". Цим нормативно-правовим актом 
пропонується внести зміни до закону "Про захист прав споживачів" та Кодекс України 
про адміністративні правопорушення. 

У законі "Про захист прав споживачів" внести зміни до ст. 15: 
а) в пункті 5 абзацу другого частини першої передбачити, що позначки застосовуються не 
лише щодо продукції, яка містить ГМО, але й щодо тих харчових продуктів, які не містять 
таких організмів; 
б) додати нову частину 6-1, у якій передбачити вимогу для виробників (продавців) 
замінювати протягом тижня недостовірну інформацію про товар, у разі якщо такий товар 
не шкодить життю, здоров'ю, або майну споживача.  
У Кодексі про адміністративні правопорушення додати до ст. 156-1 нові частини третю та 
четверту, передбачивши адміністративну відповідальність (штраф) за надання 
недостовірної інформації про товар та бездіяльність в усуненні цього недоліку. 
 

РБК-Україна, 17.12.2009 
 

� Ринкова інфраструктура 
 

Антимонопольний комітет дозволив компанії Glencore International АG купити понад 50% 
акцій 17 агрокомпаній. Загальна площа земель агрокомпаній становить близько 80 тисяч 
га. Glencore є одним із найбільших зернотрейдерів в Україні, компанія володіє елеватором 
в Іллічівському порту з потужністю зберігання 120 тисяч тонн, і планує збільшити 
потужності до 200 тисяч тонн в 2010 році. Те, що великий міжнародний холдинг займеться 
аграрним бізнесом в Україні, свідчить про його привабливості для іноземних інвесторів.  
У листопаді канадський зернотрейдер Viterra також повідомляв про свої плани з оренди 
сільгоспугідь в Україні. На поточний момент в Україні є кілька зернотрейдерів, які також 
займаються вирощуванням зернових: "Кернел", "Синтал", "Нібулон", "Волари". Що 
стосується компанії Glencore, то основною причиною такого рішення, експерти компанії 
«Сократ», називають невиплати з ПДВ. Із такою проблемою зіткнулися багато 



зернотрейдерів в Україні. Деякі з них у зв'язку з цим брали зерно від фермерів лише на 
елеваторах у порту, щоб не платити ПДВ. Якщо в Glencore буде виробник зерна в Україні, 
це дозволить компанії трохи компенсувати цей негативний ефект.  
 

УБР, 18.12.2009 
Аграрні громадські об’єднання, за дорученням керівників сільгосппідприємств, 
виробників тваринницької продукції, звернулися до першого Віце-Прем'єр-Міністра 
України  Олександра Турчинова із проханням терміново втрутитися в ситуацію, що 
склалася на ринку м’яса, і відновити роботу Міжвідомчої робочої групи при Кабінеті 
Міністрів України по контролю за додержанням законодавства на вітчизняному м'ясному 
ринку. У листі зазначено, що суттєву шкоду для національного товаровиробника та 
державного бюджету завдають кримінальні схеми та ввезення м'яса й м'ясопродуктів 
сумнівної якості.  
Лист підписали Голова Ради Всеукраїнського союзу сільськогосподарських підприємств 
Ю.Карасик,  президент Української аграрної конфедерації Л.Козаченко,  Голова Комітету 
по захисту внутрішнього ринку Ради національних асоціацій товаровиробників при 
Кабінеті Міністрів України, Голова Ради Директорів Асоціації «Союз птахівників 
України» О.Бакуменко та Голова ради Корпорації «Тваринпром» С.Гнатюк. 
 

Інформаційний центр УАК, 22.12.2009 
Молочні компанії України заявляють про свою нездатність конкурувати з імпортом 
вершкового масла з Білорусі, яке дешевше української продукції. Про це повідомив віце-
президент компанії "Терра-Фуд" Вадим Чагаровський.  "Білорусь стрімко нарощує 
продажі. Так, в 2008 р. вона експортувала в Україну 9 тис. тонн продукції, тоді як за 9 
місяців поточного року - уже 15 тис. Дефіцит українського ринку становить 30 тис. тонн", 
- заявив В.Чагаровський.  
За його словами, причина росту імпорту криється в державній підтримці великотоварного 
виробництва в цій країні, що привело до зростання виробництва молока, вершкового 
масла й молочної сировини (сухе молоко, казеїн тощо). Як відзначив представник 
компанії, за 9 місяців 2009 р. Україна скоротила виробництво молока з 4,2 до 3,7 млн. 
тонн. За цей період Білорусь зробила 4,4 млн. тонн молока при населенні менше в 10 разів, 
чим в Україні.* "У результаті підтримки великих ферм ціна на молоко в Білорусі 
становить 33 цента, тоді як в Україні - 30-45 центів/л. Якщо й далі ми не будемо 
підтримувати молочну галузь, прийдеться збільшувати закупівлі молока й масла з 
Білорусі й інших країн", - відзначив він. 

* Виступаючий допустив помилку: на 1 жовтня 2009 року чисельність населення Білорусі 
складає 9664,1 тис. осіб, з яких 26% проживає в сільській місцевості (www.prime-tass.ru).  

РБК – Украина, 22.12.2009 
Ріст валового внутрішнього продукту України в 2010 р. складе більше 3% при будь-якому 
розвитку ситуації, повідомив Міністр економіки Богдан Данилишин. "Або це буде 
показник 3%, або показник 3,7% - це в порівнянні з обсягом падіння, що ми маємо в 2009 
році, реально досяжне при будь-якому варіанті розвитку ситуації", - сказав Міністр. При 
цьому, за його словами, прогноз інфляції в наступному році зберігається Міністерством 
економіки на рівні 9,7%.  
Говорячи про ситуацію в 2009 р., Міністр відзначив, що підсумкова динаміка ВВП може 
виявитися кращою, ніж раніше очікувалося. "Поступово квартал за кварталом ми бачимо 
поліпшення... Ми можемо сподіватися з урахуванням тієї ситуації, що складається в 
промисловості й сільському господарстві, на більше оптимістичний варіант, чим той, 
котрий прогнозувався раніше", - сказав він.  
Як повідомлялося, раніше Міністерство економіки заявляло про прогноз падіння ВВП 
цього року на рівні 12%. Глава Мінекономіки також відзначив, що поки не спостерігається 



загрозливої тенденції щодо інфляції. 
 

Інтерфакс-Україна, 18.12.2009 
 

� Сільський розвиток 
 

Парламент України прийняв за основу проект закону про продовження мораторію на 
продаж землі до 2012 р. У законопроекті передбачається продовження терміну заборони 
внесення права на земельну частку (пай) в статутні капітали господарських товариств до 1 
січня 2012 року. Крім того, пропонується встановити, що купівля-продаж земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення, державної комунальної власності, окрім 
вилучення їх для суспільних потреб, а також купівля-продаж або відчуження земельних 
ділянок іншим способом і зміна їх цільового призначення вводиться з 1 січня 2012 року за 
умови набуття чинності законів України про державний земельний кадастр і про ринок 
земель, які визначатимуть особливості обігу земель державної й комунальної власності, а 
також земель товарного сільськогосподарського виробництва. 
 

http://news.finance.ua, 22.12.2009 
 
 


